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SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan pada penelitian di PT INKA, 

diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. 	 Sistem informasi keuangan di PT INKA mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan dengan cara menciptakan efisiensi dan efektifitas. Pencapaian 

efisiensi dapat terwujud jika dalam kinerja perusahaan dapat tercipta 

produktivitas. Dan dengan adanya sistem informasi keuangan telah menciptakan 

automatisasi pekerjaan clerical di PT INKA sehingga meningkatkan 

produktivitas kerja sedangkan efektifitas disini berkaitan dengan aktivitas manajer 

dalam pembuatan keputusan. Dan subsistem output sistem informasi keuangan 

telah dapat memasok informasi kepada manajer sebagai user untuk mendukung 

keputusan manajer. 

2. 	 Hasil evaluasi dukungan sistem informasi keuangan pada pencapaian tujuan 

perusahaan di PT INKA menunjukkan bahwa : 

a. 	 Berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan, penggunaan hardware, software 

dan personal untuk aplikasi sistem informasi keuangan memadai. 01eh karena 

itu penentuan tingkat evaluasi teknis sistem informasi keuangan di PT INKA 

termasuk kategori tinggi. 

b. 	Berdasarkan evaluasi operasional yang dilakukan menunjukkan bahwa 

karyawan departemen akuntansi, keuangan dan SPI mengentrykan data 

84 



85 

seluruh transaksi ke dalarn sistem. Sehingga dapat dijarnin kalau data 

masukan dapat disediakan. Sedangkan evaluasi operasional yang berkaitan 

dengan apakah data keluaran dapat digunakan dan benar dipakai, diketahui 

dari kepuasan pemakai (user). Dalarn hal kepuasan pemakai sistem , hasil 

penelitian menunjukkan bahwa manajer belum puas terhadap sistem informasi 

keuangan pada PT INKA, sehingga data keluaran belum sepenuhnya 

digunakan. 

c. 	Berdasarkan evaluasi ekonomis selarna 3 tahun menunjukkan bahwa pada 

tahun pertarna perusahaan belum mendapatkan manfaat dari sistem informasi 

keuangan, akibat dari biaya yang cukup banyak dikeluarkan untuk 

membangun sistem. Sedangkan manfaat tersebut sudah mulai dapat dinikmati 

pada tahun kedua dan ketiga. 

3. 	 Dalarn hal pemenuhan kriteria kesuksesan sistem informasi keuangan, 

disimpulkan bahwa hanya kriteria kesuksesan user highly satisfied yang belum 

terpenuhi karena manajer sebagai user belum puas dengan infonnasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi keuangan sedangkan keempat kriteria lainnya 

telah terpenuhi. 

5.2 Saran 

Setelah mengevaluasi dukungan sistem infonnasi keuangan pada pencapaian 

tujuan perusahaan di PT INKA, disarankan kepada manajemen PT INKA untuk 

melaknkan usaha-usaha guna memperbaiki kondisi yang belum tercapai dengan 
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berpedoman pada simpulan hasil penelitian ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT 

INKA antara lain meningkatkan kepuasan pemakai (user) dengan meningkatkan 

penggunaan sumber daya personal dalam sistem informasi keuangan untuk 

menghasilkan data input sistem informasi akuntansi, auditer internal dan intelijen 

keuangan yang optimal, karena kualitas data input akan berpengaruh pada kualitas 

data output.Dengan memenuhi kualitas informasi subsistem output sistem informasi 

keuangan merupakan upaya untuk mencapai tujuan sistem dalam hal penyaJlan 

informasi tentang peramalan, manajemen data dan pengendalian terkini. 


